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Istss

‘Trauma treft mensen in hun samenleven, het traumaveld is een sociaal veld’. 

Dit zeiden Berthold Gersons en Rolf Kleber tijdens het NtVP jaarcongres vorig 

jaar. Volgens hen wordt dit nog onvoldoende belicht in het traumaonderzoek. De 

internationale vereniging voor psychotrauma ISTSS nam deze boodschap ter harte 

met de rol van sociale en maatschappelijke factoren in onderzoek, hulpverlening en 

beleid bij psychotrauma als thema van hun jaarcongres.

magazine

Steevast wordt het jaarlijkse ISTSS congres rond 11 
november, Veterans Day, georganiseerd. In de ameri-
kaanse media is dan volop aandacht voor militairen 
en veteranen: van parades en herdenkingsdiensten tot 
veteranenklantenkorting bij winkels en restaurants. Op 
zijn minst lijkt Washington D.c., de congreslocatie van dit 
jaar, dit effect te verdubbelen. De talloze herdenkings-
parken en -monumenten en de uitgestrekte militaire 
begraafplaats arlington maken amerika’s militaire pres-
taties en offers op elke straathoek merkbaar. 

Tegelijkertijd wringt de grootsheid van deze erkennings-
vormen met de individuele gevolgen van die offers. De 
schietpartij door een mariniersveteraan in een stu-
dentenkroeg in californië op de openingsdag van het 
congres lijkt weer een tragisch voorbeeld hiervan. Dat 
is meteen ook de boodschap van de congresopening, 
het theaterstuk Cry Havoc, van veteraan Stefan Wol-
fert: We get wired for war, but not unwired from war. alle 
tijd en moeite die zit in de training en voorbereiding 
voor uitzending moet minstens ook plaatsvinden bij 
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de voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. 
zonder deze aandacht blijven aangeleerde responsen 
(zoals het gebruiken van geweld bij dreiging) namelijk 
gewoon bestaan. Het referentiekader dat ISTSS met 
deze voorstelling meegeeft, verdient complimenten. 
In de hele breedte van het programma weerklonk dit 
thema, waarvan we hier een paar hoogtepunten kunnen 
geven. 

Hechting en herstel bij trauma
zelf grapt Lifetime Achievement Award-winnaar richard 
bryant (University of New South Wales, australië) over 
de veelzijdigheid van zijn werk in de psychotrauma. 
Die diversiteit maakt hem de aangewezen persoon 
om	de	complexiteit	van	sociale	factoren	bij	trauma	te	
belichten. ‘Onze onderschatting van de sociale kant van 
trauma is een gemiste kans’, aldus bryant.
Uit hechtingsonderzoek weten we dat onze neiging 
tot het zoeken van sociale steun aangeboren is, voor 
overleving en bescherming, maar ook troost. als we 
opgroeien, kan ook het denken aan onze hechtingsfi-
guren pijn en stress verminderen, maar alleen wanneer 
sprake	was	van	veilige	hechting.	Experimentele	studies	
hebben dat effect zelfs op neurologisch niveau aange-
toond. Door verwaarlozing in de jeugd kan een angstige 
of vermijdende hechtingsstijl ontstaan met aanhou-
dende onzekerheid over verlating of vermijding van 
contact. Studies naar cognitive bias modification hebben 
laten zien dat het bij een angstige hechtingsstijl moge-
lijk is om de aangeleerde negatieve beoordeling neu-
traal te maken. Vooral voor kwetsbare groepen, zoals 
vluchtelingen, bij wie de hechting door verlating van 
land en familie en vaak door interpersoonlijk trauma 
sterk aangedaan is, geeft dit belangrijke aanwijzingen 
voor verbeteringen van behandeling voor psychosociale 
problemen. 
Paradoxaal	genoeg	hebben	we	tot	nu	toe	de	sociale	
invloedsfactoren bij trauma en psychopathologie voor-
namelijk individueel benaderd. Technieken zoals sociale 
netwerkanalyse, momenteel in opkomst in ons veld, 
kunnen zichtbaar maken hoe personen onderling ver-
bonden zijn of raken. Hieruit bleek dat onder slachtof-
fers van een natuurramp personen met depressie naar 
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Richard Bryant ontvangt de Lifetime Achievement Award uit 
handen van ISTSS-president Diane Elmore Borbon.
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verloop van tijd andere personen met depressie opzoch-
ten (een zogenoemd selectie-effect) en dat rondom 
personen met ernstige PTSS-klachten meer mensen last 
hebben van depressieve klachten (besmettingseffect). 
een belangrijke nieuwe onderzoeksvraag is of succes-
volle interventies mogelijk ook een besmettingseffect 
hebben op de sociale omgeving. bryants boodschap 
is dat waar trauma de hechting ernstig schaadt, het 
herstellen van hechting een voorwaarde moet zijn voor 
herstel van trauma. Hechting zou een meer prominente 
plaats in de behandeling moeten innemen.

Behandelresistente Ptss
Ondanks diverse effectieve behandelingen voor PTSS 
bestaat er nog steeds een groep patiënten die niet 
opknapt. Tot op heden is er geen consensus over wat 
deze zogenaamde behandelresistentie is. een deel van de 
onduidelijkheid rondom dit thema is het ontbreken van 
een goed overzicht van de behandelgeschiedenis van 
de patiënt. Hebben eerdere behandelingen inderdaad 

geen effect gehad? Heeft de patiënt wel een adequate 
eerdere behandeling gehad? Was er bijvoorbeeld sprake 
van voortijdig staken van behandeling, onvoldoende 
dosering of te weinig traumagerichte elementen? In hun 
panelpresentatie stellen Lauren Sippel, Paul Holtzheimer, 
Paula Schnurr, Tara galovski en miranda Olff een richtlijn 
voor met een gefaseerd model, waarin sprake moet zijn 
van minimaal twee tot drie evidence-based behande-
lingen waarvan minstens één tot twee traumagericht 
(zie ook [1]). De levendige discussie van de panelleden 
onderling en met de zaal laat duidelijk zien hoeveel vra-
gen er nog openstaan rondom onderzoek naar behandel-
resistentie: zouden de vroege fasen na trauma ook niet 
onderdeel moeten zijn van het model, zodat we meer 
inzicht krijgen in welke interventie wanneer het meest 
optimaal is? Hoe definiëren we behandelrespons? Kijken 
we niet te nauw naar het verbeteren van PTSS: ligt het 
achterblijven van behandeleffect niet aan een gelijktij-
dige chronische depressie of huwelijksproblemen? met 
het model is een eerste aanzet gemaakt tot een systema-
tische evaluatie van het begrip behandelresistentie, één 
die hopelijk op een volgend congres nader aan bod zal 
komen.

Humanitaire hulp voor geestelijke gezondheid
‘Duurzame interactie en gericht interventieonderzoek, 
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geen humanitair toerisme.’ Na afloop van deze keynote 
geeft Peter Ventevogel, senior mental health officer bij 
UNHcr, aan dat hij met opzet het ISTSS-publiek wilde 
prikkelen. zijn boodschap: doe onderzoek naar interven-
ties die snel opgeschaald kunnen worden bij crisis en 
kom als onderzoeker vooral wat brengen en niet alleen 
wat halen. alleen een focus op trauma in humanitaire 
crises is volgens hem te nauw. In veel gevallen is PTSS 
dan niet aan de orde, maar eerder verlies van omgeving, 
geliefden, identiteit, en - niet te vergeten - dagelijkse 
basisbenodigdheden. afhankelijk van de fase waarin 
vluchtelingen verkeren, is een bepaalde behandelin-
tensiteit gepast (zie o.a. [2]), maar belangrijk is dat elke 
fase en interventie in een sociaal kader wordt bezien. 
The Sphere Project belichaamt een samenwerkingsver-
band tussen overheids- en non-overheidsinstanties voor 
humanitaire hulp, met daarin negen actiepunten voor de 
geestelijke gezondheid. enkele belangrijke punten: er is 
geen prevalentieonderzoek nodig om een interventie-
studie op te zetten. We weten namelijk al dat ernstige 
psychiatrische problemen en milde tot matige psycho-
sociale problematiek verdubbelt in tijden van crisis. Veel 
mensen ervaren aanhoudende onrust en spanning. Ver-
sterk de zelfredzaamheid vanuit de gemeenschap door 
bijvoorbeeld groepsinterventies op gemeenschapsniveau. 
Integreer geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn 
en ontwerp interventies voor personen met langdurige 
klachten. 

In diverse andere symposia tijdens het congres werden 
voorbeelden en resultaten hiervan gepresenteerd, zoals 
het STRENGTHS project [3]. Het blijkt van groot belang te 
zijn	om	de	interventie	flexibel	vorm	te	geven	en	aan	te	
passen per situatie: hoe meer de interventie past bij de 
cultuur en hoe meer die uitgaat van de behoeften van de 
persoon of groep die centraal staat, hoe groter de kans 
van slagen. Dezelfde principes komen aan de orde in 
onderzoek naar de invloed van sociaal-culturele achter-
grond van behandelaren op de effectiviteit van behan-
deling. Daar waar militairen in sommige gevallen een 
betere klik met hun behandelaar hebben als deze ook 
militair is of militair relevante achtergrondkennis heeft, 
zo geldt dit ook voor patiënten met een andere etnische 
achtergrond. Het congres kende grotendeels blanke 
bezoekers (de meesten van hen onderzoekers met een 
klinische achtergrond), terwijl dit niet de afspiegeling is 
van de populatie patiënten die behandelaren zien.

estss rotterdam 2019
Door de sterke nadruk op het integreren van behande-
ling en beleid voor kwetsbare groepen leverde ISTSS een 
samenhangend programma op, waarin technologische 
en neurobiologische innovaties in het psychotraumaveld 
relatief minder aandacht kregen. met veel enthousiasme 
kijken we uit naar het europese zustercongres, eSTSS 
(https://estss2019.eu), volgend jaar in rotterdam van 14 
tot en met 16 juni, waarin het zal gaan over het slaan 
van bruggen tussen disciplines, werkvelden en perspec-
tieven op psychotrauma, maar vooral ook naar de toe-
komst. We hopen daar veel nationale en internationale 
collega’s uit het werk- en onderzoeksveld te zien.
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